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 چکیذُ :
دس یه دِّ گزؿتِ تا پیـشفتْای كَست گشفتِ دس صهیٌِ دٍستیٌْای پاًَساهیه وشٍی، پشٍفیل لیضس اػىٌشّا، ٍاحذّای اًذاصُ گیشی 

ّای هَتایل ای هٌاػة تشای تؿییي هَلؿیت ویٌواتیه دلیك، ػیؼتنّای چٌذفشواًؼِ چٌذ هاَّاسُایٌشؿیال دلیك ٍ پایذاس ٍ گیشًذُ

ٍ اكَل واسوشد آى،  StreetMapperتثذیل تِ یه ٍالؿیت ؾولی ؿذُ اػت. دس ایي همالِ پغ اص هؿشفی ػاهاًِ هَتایل هپیٌگ  هپیٌگ

گشدد. ّىتاس هؿشفی هی 08111تشداسی اص هٌطمِ هؿذًی گلگْش تِ ٍػؿت هشاحل تىاسگیشی ایي ػاهاًِ دس یه پشٍطُ ارشایی تا ّذف ًمـِ

اتش ًماط تذٍى تىاسگیشی ًماط وٌتشل صهیٌی تَػط چشخثال پغ اص اخز هزَصّای هشتَطِ تٌْا دس ًِ سٍص الصم تِ روش اػت وِ تشداؿت 

سٍص صهاى اهىاًپزیش ؿذُ اػت. ًتایذ ارشایی پشٍطُ  40واسی ٍ پیؾ پشداصؽ ٍ پشداصؽ آًْا تشای تثذیل اتش ًمطِ تِ ًمـِ دس حذٍد 

 تاؿذ.هی 0:011ت ٍ ویفیت تاالی ًتایذ دس حذ ًمـِ تا همیاع ًـاًذٌّذُ لاتلیت تاالی واسی ػاهاًِ اص لحاظ ػشؾ
 

 ، اتشًماطStreetMapperهؿذى گلگْش،  یٌگ،هپ یلهَتا یذاسال  ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

ترشداسی دس حریي حشورت طشاحری ٍ تَػرؿِ      آیذ تشای ّذف ًمـِّای هَتایل هپیٌگ ّواًطَس وِ اص ًام آى تشهیػاهاًِ

ّا اهشٍصُ واستشدّرای سٍ ترِ گؼتشؿری سا دستشداؿرت اطالؾرات هىراًی ػرشیؽ اص هٌراطك ٍػریؽ          یافتِ اػت. ایي ػاهاًِ

ّا، تشداؿت تشداسی اص رضئیات هؿاتش ؿْشی یا رادُ[. تشای هخال ًمـ0ٍ9ِاًذ]تخلَف ًَاحی وشیذٍسی ؿىل پیذا ًوَدُ

تشداسی خطَط اًتمال ًیشٍ، ای تشای هطالؿات پلیغ ٍ هذاسن حمَلی، ًمـِؿت ػشیؽ حَادث رادُخطَط ػاحلی، تشدا

گزاسی ٍ هاًٌذ آى ٍ الثتِ تشداؿرت واهرل رضئیرات    ًفت ٍ گاص، تشداؿت هىاًْای پش تشدد، خطشًان، تذٍى اهىاى ایؼتگاُ

ّای دیگش هَتایل وپیٌگ هیتَاى تِ هرَاسد صیرش   تَاى ًام تشد. اص واستشدٌّذػی ٍ تَكیفی ػایتْای هیشاث فشٌّگی سا هی

 اؿاسُ وشد:

 تْیِ ؿْش ػِ تؿذی 

 تشداؿت رضئیات ٌّذػی ؾَاسم رادُ ای 

 تْیِ ًمـِ ػِ تؿذی اص وشیذٍس خطَط اًتمال ًفت، گاص، هخاتشات ٍ تشق 

  تشآٍسد دٍسُ ای ویفیت آػفالت 

 تشداؿت خطَط اًتمال ٍ تَصیؽ تشق 

 تْیِ ًمـِ اص ػایتْای كٌؿتی 

 شداؿت ػِ تؿذی هشصّای ػاحلی ٍ تاػیؼات سٍ تِ دسیات 

 ٍتشداؿت تًَلْای رادُ ای ٍ صیشصهیٌی هاًٌذ هتش 

 تشداؿت ؾوك صیش آب دس ًَاحی ون ؾوك 

 تؼشیؽ ٍ حزف ؾولیات صهیٌی والػیه دس خط تَلیذ فتَگشاهتشی َّایی 

  غٌی ػاصی ًمـِ ّای ؿْشی 

ّرای  ّای تؿییي هَلؿیت ٍ ٍضؿیت دلیك دس وٌاس ػٌزٌذُػٌزٌذُ ّای هَتایل هپیٌگ تىاسگیشیٍیظگی اػاػی ػاهاًِ

تایؼرتی هؼرتمل اص ًمراط وٌترشل صهیٌری لاتلیرت        ّاتاؿذ. ایي ػاهاًِتلَیشتشداسی ٍ تشداؿت اتش ًماط والیثشُ ؿذُ هی

تشداؿت اطالؾات ٌّذػی تلَست صهیي هشرؽ ػاصی هؼتمین سا داسا تاؿٌذ. تا تَرِ تِ هحذٍدیت دلت تؿییي هَلؿیرت  

ّا، دس گزؿتِ اص ایري ػراهاًِ ّرا كرشفا ترشای هماكرذ ًوایـری تخلرَف دس         ویٌواتیه ٍ هحذٍیتْای ویفیت ػٌزٌذُ

ؿذُ اػت. تحج اػتخشاد اطالؾات ٌّذػی تا دلت تاال ٍ تذٍى ًیراص ترِ ًمراط وٌترشل     ػتفادُ هیتشداؿت هؿاتش ؿْشی ا

 GNSSّرای  ّرای تؼریاس دلیرك ٍ پایرذاس ٍ گیشًرذُ      IMUصهیٌی ٍ ؾذم تَلر  دس هؼریش حشورت، اهرشٍصُ ترا هؿشفری       

تا ًرش  ٍ دلرت تشداؿرت اترش      ای دس وٌاس دٍستیٌْای پاًَساهیه وشٍی ٍ پشٍفیل لیضس اػىٌشّایچٌذفشواًؼِ چٌذهاَّاسُ

اػرت ورِ    StreetMapperّای پیـشٍ دس ایي صهیٌِ، ػاهاًِ ًماطِ تاال تثذیل تِ ٍالؿیت ؾولی ؿذُ اػت. یىی اص ػاهاًِ

 ّا ٍ هـخلات آى اسائِ ؿذُ اػت. دس اداهِ همالِ لاتلیت

حل ارشایی واس تا ػراهاًِ هَتایرل   اتتذا هشٍسی تش هثاًی سیاضی صهیي هشرؽ ػاصی هؼتمین خَاّین پشداخت ٍ ػپغ هشا

هپیٌگ دس پشٍطُ تْیِ ًمـِ هٌطمِ هؿذًی گلگْش تـشیح خَاّذ ؿذ. ًتایذ ّش هشحلرِ ًورایؾ یافترِ ٍ دس اًتْرا رورؽ      

 ؿَد.تٌذی سٍی لاتلیتْای واسی ػاهاًِ دس تْیِ ًمـِ دلیك اص هٌاطك ٍػیؽ اسائِ هی

 هپیٌگّای هَبایل زهیي هرجع سازی هستقین در ساهاًِ -2

-[ اسایِ ؿذُ اػت. دس ایٌزا ولیراتی اص آى اسائرِ هری   6هذلؼاصی سیاضی صهیي هشرؽ ػاصی هؼتمین تطَس واهل تَػط ]

 ؿَد:
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 : عٌاصر هذل ریاضی زهیي هرجع سازی هستقین1جذٍل 

 هتغیر تَضیحات

 دس ػیؼتن هختلات صهیٌی )ػِ هزَْل( iتشداس هختلات ًمطِ 
 

 دس ػیؼتن هختلات صهیٌی GPS  تشداس هختلات دسًٍیاتی ؿذُ
 

 S i تاؿذ.هٌطمِ هی DTMضشیة همیاع وِ لاتل هحاػثِ اص طشیك صٍد ؾىغ، لیضساػىٌش ٍ 

 ٍ ػیؼتن هختلات صهیٌی INSهاتشیغ دٍساى دسًٍیاتی ؿذُ تیي ػیؼتن هختلات 
 

 (t) ػاصیصهاىلحػِ اخز تلاٍیش، تؿییي ؿذُ دس ّن

 ( تؿییي ؿذُ دس والیثشاػیَىBoresight)صاٍایای  INSدٍساى تیي ػیؼتن هختلات دٍستیي ٍ  هاتشیغ
 

 دس ػیؼتن هختلات دٍستیي iتشداس هختلات ؾىؼی ًمطِ 
 

 ٍ دٍستیي تؿییي ؿذُ دس والیثشاػیَى INSتشای اًتمال تیي ػیؼتن هختلات  level armتشداس 
 

 تؿییي ؿذُ دس والیثشاػیَى GPSٍ هشوض فاص آًتي  INSتشای اًتمال تیي ػیؼتن هختلات  level armتشداس 
 

 

–ٍ ػرٌزٌذُ تشداؿرت دادُ    GPS/IMU( هذل سیاضی صهیي هشرؽ ػاصی هؼتمین یه ػاهاًِ هتـىل اص 0طثك ؿىل )

 تاؿذ:( هی0هطاتك ساتطِ ) -وِ دس ایٌزا دٍستیي لحاظ ؿذُ اػت

 (0ساتطِ )
 

Rcتِ سٍؽ خَدوالیثشاػیَى دس وٌاس  level armهیتَاًذ تلَست یه پاساهتش  aاختالف تیي دٍ تشداس اًتمال 
b  تشآٍسد ؿَد

ّرای  دس خراسد پشاًترض اص طشیرك هـراّذات ػرٌزٌذُ      R  ٍrوِ هزوَؾا ؿؾ پاساهتش والیثشاػیَى خَاّذ ؿذ. دٍ ترشداس  

ّرای تلرَیشتشداسی یرا تشداؿرت اتشًمراط تلرَست       دسٍى پشاًتض، اص طشیك هـاّذات ػٌزٌذُ sٍ اػىالش  rًاٍتشی ٍ تشداس 

 آیٌذ.  ای تذػت هیلحػِ

 

 

 : زهیي هرجع سازی هستقین1ضکل 
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ّای ًاٍتشی ٍ تشداؿت دادُ تایذ ًؼثت تِ ّن كلة تَدُ ٍ پایذاس تاؿرٌذ ترا   ًىتِ الصم تِ روش ایي اػت وِ ولیِ ػٌزٌذُ

تَاى هَلؿیت لحػِ ای ّش ًمطِ سا دس ػیؼتن هختلات صهیٌی تذػت آٍسد. ؾالٍّرش ترش ایري فرشم     تَػط سٍاتط فَق ت

 ّا لثال اًزام ؿذُ ٍ اؾَرارات ٌّذػی آًْا تشطشف ؿذُ اػت.ؿذُ اػت وِ والیثشاػیَى داخلی ولیِ ػٌزٌذُ

 StreetMapperساهاًِ  -3

تؼیاس پیـشفتِ اػت وِ تَاػطِ تزْیضات دلیك ٍ گشاًمیوت تىاس  3D Lidar Mobile Mappingایي ػاهاًِ، یه ػاهاًِ 

 IMUسفتِ دس آى، اص لاتلیتْای ٍیظُ ای دس همایؼِ تا سلثای خَد تشخَسداس اػت. ترشای هخرال تَاػرطِ تىراسگیشی یره      

لرَهتشی ترا   تشداسی اص تًَلْای طَیرل چٌرذ وی  دسرِ، لاتلیت ًمـِ 1.116هىاًیىی فَق پیـشفتِ ٍ پایذاس دس آى تا دلت 

حفع دلت دس حذ چٌذ ػاًتیوتش سا داسا اػت. اٍدیَهتش یا فاكرلِ ػرٌذ دیفشاًؼریلی تىراس گشفترِ ؿرذُ اهىراى تؿیریي         

تىراس   GPSػراصد. گیشًرذُ   فشاّن هی GPSهَلؿیت ویٌواتیه دلیمتش ٍ پایذاستش سا تخلَف دس حاالت فمذاى هـاّذات 

ىاًی تَدُ وِ اهىاى تؿییي هَلؿیت ویٌواتیه دس ػرشؾتْای تراال دس   ّشتض تشای تشداؿت دادُ ّای ه 91سفتِ داسای ًش  

 ػاصد. ویلَهتش تش ػاؾت سا هیؼش هی 091حذ 

 
با  IMU -ًقطِ سِ بعذی در ثاًیِ 666.666: بِ ترتیب از باال بِ پاییي ٍ راست بِ چپ: لیسراسکٌر با قابلیت برداضت 2ضکل 

با  LadyBugدٍربیي پاًَراها  -GPSدقیقِ در حالت قطع ارتباط  46بار در ثاًیِ ٍ حفظ صحت هَقعیت تا  466قابلیت تَجیِ 

با قابلیت رخیرُ سازی  SMU -اٍدیَهتر با دقت سِ هیلیوتر در کیلَهتر -درجِ با ًرخ دٍ بار در ثاًیِ 366قابلیت تصَیربرداری 

 هحفظِ سٌجٌذُ ّا دارای لرزش گیر ٍ في POD-فیلتر خَدکار ًقاط غیردلخَاُ ٍ هتحرکابر ًقاط در یک رٍز کاری ٍ 

هتش تا حرذ تفىیره چٌرذ     011تَاػطِ تىاسگیشی دٍ پشٍفیل اػىٌش لیضسی، ایي ػاهاًِ لاتلیت تشداؿت اتشًماط دس ؿؿاؼ 

خرط پشٍفیرل دس حاًیرِ ٍ     911ّرضاس ًمطرِ دس حاًیرِ ٍ     011ػاًتیوتش سا داسا اػت. ّوچٌیي تخاطش ًرش  تراالی حرذٍد    

دسرِ لشاسگیشی پشٍفیلْای لیضس  40ًفَرپزیشی تاالی لیضس، اهىاى تشداؿت ؾَاسم پـت دسختاى سا ًیض داسا تَدُ ٍ صاٍیِ 

ػراصد. ّوچٌریي تخرؾ پشداصًرذُ ٍ     ًؼثت تِ ػطح صهیي اهىاى تشداؿت ػطَح صیش خَدسٍّا سا تا حذ صیادی هیؼش هی

س اػت تلَست آًی اتشًماط حاكل اص ؾَاسم هتحرشن سا ؿٌاػرایی ٍ فیلترش ًوایرذ ورِ      لاد SMUوٌتشل وٌٌذُ هشوضی 

دّی ترِ  ؿَد. دٍستیي هاطٍالس پاًاسٍهیه ػاهاًِ اهىاى سًگهٌزش تِ ػشؾت تاالی خط تَلیذ دس حزف ًماط ًاخَاػتِ هی

ث فشٌّگی ٍ ؾىؼثشداسی ّرَایی،  ّای هىاًی اص ًواّای هیشاػاصد. تشای تشداؿت دادُاتش ًماط تشداؿت ؿذُ سا هیؼش هی

( ًوایی اص ػٌزٌذُ ّرای تىراس سفترِ دس    9تاؿذ.  ؿىل )ػیؼتن هزْض تِ ػِ دٍستیي والیثشُ ؿذُ هاؿیي تیٌایی ًیض هی

StreetMapper  .سا ًـاى هی دّذ 
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دادُ ًورَد.   سا هیتَاى سٍی ّش ًَؼ ػىَی صهیٌی، َّایی ٍ دسیایی لشاس داد ٍ الذام ترِ تشداؿرت    StreetMapperهحفػِ 

 دّذ.( حاالت هختل  تىاسگیشی ایي ػاهاًِ سا دس ؾول ًـاى هی6ؿىل )

 
 StreetMapper: سکَّای حرکت هختلف برای ساهاًِ 3ضکل 

 

 تاؿذ:اكَل ؾولىشد ػاهاًِ تِ ؿشح صیش هی

  تَػطGPS        1+10تِ ّوشاُ ایؼتگاُ حاتت صهیٌری، هَلؿیرت هتحرشن ترا دلتری دس حرذppm   ترِ سٍؽPost 

Processing Kinematic (PPK)   ؿَد.ّشتض هحاػثِ هی 91تا ًش 

  تَػطIMU   ػاًتیوتش تشداؿت هری  چٌذّشتض هَلؿیت ٍ ٍضؿیت ًؼثی هتحشن تا كحت ًؼثی  411تا ًش-

 ؿَد.

  تَػط  اٍدیَهتشOD ؿَد.فَاكل ًؼثی هَلؿیتْای هتَالی هتحشن اًذاصُ گیشی هی 

  دادُ ّایGPS/IMU/OD ّشتض  411تا ّن تلفیك ؿذُ ٍ هَلؿیت ٍ ٍضؿیت هتحشن تا تشاون  دس فیلتش والوي

 ػاًتیوتش هحاػثِ هی ؿَد. 01تا  0ٍ كحت هطلك 

    هَلؿیت ٍ ٍضؿیت ًؼثی اًَاؼ ػٌزٌذُ ّا سٍی هتحشن دس فشآیٌذ والیثشاػیَى هـخق ؿذُ ٍ ترا دادُ ّرای

 هشحلِ لثل، هَلؿیت ٍ ٍضؿیت هطلك آًْا دس ّش لحػِ تذػت هی آیذ.  

   .هـاّذات اتش ًمطِ ٍ هـاّذات ؾىؼی تؿییي هَلؿیت ؿذُ ٍ اتش ًماط سًگی تذػت هی ایذ 

 .اتش ًماط دس هحیط گشافیىی پشداصؽ ؿذُ ٍ خشٍری ًمـِ ٍ هذلْای ػِ تؿذی تْیِ هیگشدد 

 

الٍُ ترش ًرش    ؿَد. الثتِ تشد لیضس اػرىٌش ؾر  تا افضایؾ ًش  اػىٌش، تشاون ًماط تیـتش ؿذُ اها ؿؿاؼ واسی اػىٌش ووتش هی

تشداؿت دادُ، تِ ضشیة تاصتاتؾ ػطح ًیض تؼتگی داسد. تطَس ولی اؿیاء طثیؿی ٍ سٍؿي تشد تیـتش ٍ اؿیاء هلرٌَؾی ٍ  

تیشُ اص لاكلِ ووتشی لاتل تشداؿت ّؼتٌذ. ّوچٌیي ػشؾت هتحشن تایذ تگًَرِ ای تٌػرین ؿرَد ورِ ترشاون ًمراط دس       

( سٍاترط هٌاػرة تریي ایري     4ْای تشداؿت ؿذُ تا اػىٌش تاؿذ. ؿرىل ) ساػتای حشوت هتٌاػة تا تشاون ًماط دس پشٍفیل

 دّذ.پاساهتشّا سا ًـاى هی
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: باال: رابطِ برد لیسر اسکٌر با ضریب بازتابص سطح ٍ پاییي: ارتباط تراکن ابر ًقاط ٍ سرعت حرکت سکَ در فَاصل 4ضکل 

 کیلَ ّرتس برای اسکٌر 666هختلف در حالت فرکاًس 

 

دس لیاع تا ػاهاًِ ّای هَتایل هپیٌگ ٍ الیذاس َّایی هَررَد دس ایرشاى اص لاتلیتْرای     StreetMapperاًِ تطَس ولی ػاه

 پیـشفتِ تشی تشخَسداس اػت:

  هَرَد دس ایشاىهمایؼِ تا ػاهاًِ الیذاس َّایی: 

o تا لاتلیتْای تیـتش  ؾولىشد هـاتِ الیذاس َّایی 

o تذٍى دلیمِ حشوت  41دس طَل  ًؼل رذیذ ػٌزٌذُ ّای تؿییي هَلؿیت تا حفع كحتGPS 

o كحت ٌّذػی تاالتش دس تؿییي هَلؿیت 

o پاًَساها تٌَؼ ػٌزٌذُ ّای تلَیشتشداسی تیٌایی هاؿیي ٍ 

o  اهىاى ًلة سٍی ػىَّای صهیٌی، َّایی ٍ دسیایی 

o  هتش( 9111)لاتلیت استماء تا تشد ووتش اػىٌش دس همایؼِ تا الیذاس َّایی هَرَد 

  ًٍِیذئَگشاهتشی همایؼِ تا ػاهاIwane هَرَد دس ایشاى 

o تشداؿت اتش ًماط ػِ تؿذی ّوشاُ تا ٍیذئَ پاًَساها 

o  ذٍى دلیمِ ت 41ًؼل رذیذ ػٌزٌذُ ّای تؿییي هَلؿیت تا حفع كحت دسGPS 

o كحت ٌّذػی تاالتش دس تؿییي هَلؿیت 

 همایؼِ تا ػاهاًِ تشداؿت ٍیذئَی پاًَساها 

o ِؾذم دلت هىاًی ٍ ؾذم اهىاى تْیِ ًمـ 

 ؿَد.اسائِ هی StreetMapperدس اداهِ یه هخال ارشایی اص تىاسگیشی ػاهاًِ 

 پرٍشُ گلگْر -4

دس ایي تخؾ پغ اص هؿشفی هٌطمِ هَسد آصهَى، ؿشح خذهات پشٍطُ تیاى ؿرذُ ٍ ولیراتی اص گاهْرای ؾولیرات صهیٌری،      

 ؿَد.ؾولیات هَتایل هپیٌگ َّایی ٍ پشداصؿْای دفتشی تـشیح هی
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 ٌطقِهعرفی ه -4-1

دلیمِ ؿشلی ، ؾرشم رغشافیرایی    09دسرِ ٍ  00گل گْش دس اػتاى وشهاى دس طَل رغشافیایی ػایت هؿذًی ٍ كٌؿتی 

دلیمِ ؿوالی ٍ تطَس تمشیثی دس هشوض هخلخی وِ سئَع آى سا وشهاى ، ؿریشاص ٍ تٌرذسؾثاع تـرىیل هری      7دسرِ ٍ  99

هحرذٍدُ  ویلَهتشی ؿوال ؿشلی لشاس داسد .  01تاؿذ وِ دس  دٌّذ ٍالؽ ؿذُ اػت . ًضدیىتشیي ؿْش تِ آى ػیشراى هی

هتش اص ػطح دسیا دس داهٌِ ؿوالی سؿتِ وَُ صاگشع دس یه ًاحیِ ًیوِ  0701دس دؿت هشتفؿی تا استفاؼ هتَػط هؿذى 

 احاطِ ؿشق رٌَب –هتش ٍ تیـتش تا اهتذاد ؿوال غشب  9011وَیشی ٍالؽ اػت . ایي هٌطمِ تَػط وَّْایی تِ استفاؼ 

 (.0)ؿىل  هتش اص ػطح دسیا لشاس داسد 9911ؿشلی واًؼاس سؿتِ وَّی تِ تلٌذای  رٌَب دس ٍ ؿذُ

 
 : سایت هعذًی گلگْر5ضکل 

 تعریف پرٍشُ -4-2

 فؿالیتْای اًزام یافتِ دس ایي پشٍطُ تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:

   اع ٍ تشاصیراتی هؼرتمین ترِ     ایزاد ایؼتگاّْای ًمـِ تشداسی ٍ تؿییي هختلات تَػط گیشًذُ ّای رری پری

 ایؼتگاُ 611تؿذاد 

  ایؼتگاُ پیالس ٍ تؿییي هَلؿیت ًماط ٍ تشاصیاتی هؼتمین تیي پیالسّا 91احذاث ٍ ایزاد 

  تا هٌحٌری ترشاص    0:9111اًزام ؾولیات لیضس اػىي َّایی ، ؾىؼثشداسی َّایی سلَهی ٍ تْیِ ًمـِ تَپَگشافی

 دس ػیؼتن اطالؾات هىاًی یه هتشی ٍ ایزاد پایگاُ اطالؾات هىاًی

 

 
 پیالر ٍ جاًوایی هربَطِ از سَی کارفرها 26بٌچ هارک ٍ  366: ساخت ٍ ًصب 6ضکل 
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 LGO: ضبکِ ّای اصلی ٍ فرعی پردازش تعییي هَقعیت استاتیک در ًرم افسار 7ضکل 

َّایی تٌْا تِ یه ًمطِ وٌتشل صهیٌی تِ ؾٌَاى ایؼتگاُ هشرؽ ًیاص  الصم تِ روش اػت تشای اًزام ؾولیات هَتایل هپیٌگ

اػت ٍ تخـْای اٍل ٍ دٍم ایي پشٍطُ كشفا هَسد ًیاص واسفشها تَدُ ٍ دس تخؾ ػَم تىاس گشفتِ ًـذُ اػت. ؿشح خذهات 

 تاؿذ:تخؾ ػَم وِ ّذف اص ًگاسؽ ایي همالِ تـشیح آى تَدُ اػت تلَست صیش هی

 ِّای الصم رْت اًزام ؾولیات ؾىؼثشداسی ٍ لیضس اػىي َّایی اخز هزَص ٍ تاییذی 

 ارشای ؾولیات لیضس اػىي َّایی دس ػطح هٌطمِ تش اػاع خطَط طشاحی ؿثىِ فتَگشاهتشی 

 پشداصؽ دادُ ّای لیضس اػىي ٍ ؾىؼثشداسی َّایی 

 تْیِ اتش ًماط لیضس اػىي َّایی 

 ِتْیِ ًمـِ استَفتَ هَصاییه اص ؾىغ ّای َّایی هٌطم 

 ْیِ ًمـِ اص دادُ ّای لیضس ٍ ؾىؼْای سلَهی هٌطمِت 

 تْیِ پایگاُ دادُ اطالؾات هىاًی دس ػیؼتن اطالؾات هىاًی 

 عولیات هَبایل هپیٌگ َّایی -4-3

تا تَرِ تِ ٍػؿت هٌطمِ ، ًَؼ تَپَگشافی ٍ ػاختاس ولی هحذٍدُ هتؿلك تِ هزتوؽ كٌؿتی ٍ هؿذًی گل گْرش ػریشراى   

 Lidar Mobileٍ ػشیؿتشیي سٍؽ رْت ًمـِ تشداسی ایي هحذٍدُ اػتفادُ اص سٍؽ لیضس اػرىي ّرَایی یرا     تِ سٍصتشیي

Mapping  تاؿذ.وِ تا تلفیك ؾولیات فَق ٍ ؾىؼثشداسی َّایی ّوضهاى ضوي تْیِ هذل ػِ تؿذی هٌطمِ تِ كَست هی

گیرشد ،  دس اختیاس هـاٍس لشاس هری  0:011یاع تا اتش ًمطِ تا دلت هؼطحاتی ٍ استفاؾی تؼیاس تاال اهىاى تْیِ ًمـِ دس هم

ضوي ایٌىِ ؾىغ َّایی هٌطمِ ًیض دس اختیاس لشاس گشفتِ ٍ اهىاى تْیِ استَفتَ ٍ ّوچٌیي ایزاد پایگاُ اطالؾات هىراًی  

 آٍسد.سا تِ ػادگی فشاّن هی

حی خطَط پرشٍاص اًزرام ٍ   رْت اًزام ؾولیات َّایی اتتذا تش اػاع هحذٍدُ ؾولیات ٍ هـخلات ًمـِ دسخَاػتی طشا

 (.8هطاتك تا طشاحی اًزام ؿذُ ٍ تا استفاؼ پشٍاص هـخق ؾولیات پشٍاص اًزام هی پزیشد )ؿىل 

 

 : طراحی پرٍاز برای عولیات هَبایل هپیٌگ َّایی8ضکل 
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اخز هزَص ٍ اًزام ّواٌّگیْای پرشٍاص ٍ تؿیریي هَلؿیرت هٌاػرة فشٍدگراّی ٍ       دس هشحلِ تؿذ ٍ پغ اص طی فشایٌذّای

تؿییي تاًذ هٌاػة رْت تٌػیوات ػیؼتن ، ؿشٍؼ تىاس ػیؼتن ٍ پشٍاص ؾولیات آغاص گشدیذ. ورل ؾولیرات پرشٍاص دس ًرِ     

 سٍصواسی اًزام ٍ هطاتك تا طشاحی ٍ صهاًثٌذی اًزام ؿذُ تِ اتوام سػیذ.

 برای پردازش دادُ ّاعولیات دفتری  -4-4

افضاسّرای  تَػرط ًرشم   GPS/IMU ّای خام لیضساػىي ٍ ؾىؼْای َّایی تا هـاّذات تؿییي هَلؿیت دس ایي هشحلِ دادُ

تخللی پشداصؽ تلفیك ؿذُ ٍ خشٍریْای هَسد ًػش ؿاهل اتش ًماط صهیي هشرؽ ؿرذُ ٍ تلراٍیش ّرَایی تَریرِ ؿرذُ      

 دّذ.ماط سا ًـاى هی( هخالْایی اص اتش 9ًآیٌذ. ؿىل )تذػت هی

 
 : ابر ًقاط زهیي هرجع ضذُ حاصل از پردازش اٍلی9ِضکل 

 

تاؿذ وِ لاتلیرت فرَق   تشاون ًماط دس ایي پشٍطُ تا تَرِ تِ استفاؼ پشٍاص یه ًمطِ دس ّش ّـت ػاًتی هتش سٍی صهیي هی

داساػت. اها آًچِ دس ایي هشحلِ اص اّویت سا  0:011الؿادُ دس تَلیذ ٍ اػتخشاد ًمـِ هؼطحاتی ٍ تَپَگشافی دس همیاع 

تاالیی تشخَسداس اػت لضٍم داسا تَدى ػشؾت هٌاػة دس تَلیذ ًمـِ ٍوتَسایض ٍ تشداسی اص اتش ًماط هی تاؿذ ترا هحلرَل   

 ًْایی لاتل اػتفادُ دس ًشم افضاسّای ؾوَهی هاًٌذ اتَوذ، تشای طشاحاى، هـاٍساى ٍ پیواًىاساى هی تاؿذ.

اػتفادُ اص اتضاسّایی هاًٌذ والع تٌذی اتَهاتیه اتش ًماط ، اػتخشاد اتَهاتیه الیِ ّای ٍوتَس اص اتش ًماط ساّىاس هَرَد 

-ٍ ّوچٌیي اػتخشاد اتَهاتیه ًماط استفاؾی ٍ هٌحٌی هیضاى اص اتش ًماط هی تاؿذ ورِ ترا اًزرام ؾولیرات فرَق دس ًرشم      

سٍص ٍ  40ّىتاس ، غرشف هرذت    08111تا هؼاحت تالغ تش  افضاسّای تخللی هَرَد ، اهىاى تْیِ ًمـِ تشای هحذٍُ ای

ّای اتش ًمراط پرشداصؽ   ( ًوًَِ خشٍری06( تا )01ػاًتی هتش هْیا گشدیذ. ؿىلْای ) 0تا دلت هؼطحاتی ٍ استفاؾی صیش 

 دٌّذ.ؿذُ سا ًـاى هی

 
 : ابر ًقاط کالس بٌذی ضذُ از ًیرٍگاُ هَجَد16ضکل 
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 یرٍگاُ هَجَد در هحذٍدُ تْیِ ًقطِ ٍ هقایسِ آى با ًقطِ ٍکتَرایس تْیِ ضذُ از آى: ابر ًقاط هربَط بِ 11ًضکل 

 
 : اهکاى استخراج اتَهاتیک عَارضی ّوچَى دکلْا ٍ کابلْای فطارقَی از ابر ًقاط12ضکل 

 

 
 قاط: استخراج ًقاط ارتفاعی با ّر تراکن هَرد ًظر  ٍ هٌحٌی هیساى با دقت ارتفاعی باال از ابر 13ًضکل 

 گیریًتیجِ -5

ّای ًراٍتشی ٍ  اص یه دِّ لثل تىاسگیشی ػاهاًِ ّای هَتایل هپیٌگ تخاطش پیـشفتْای كَست گشفتِ دس صهیٌِ ػٌزٌذُ

ّای ًشم افضاسی كَست گشفتِ تثذیل تِ ٍالؿیتی ؾولی ؿذُ اػت. ػاهاًِ هَتایل هپیٌگ تشداؿت دادُ ٍ ّوچٌیي تَػؿِ

StreetMapper  ُوِ دس آى دٍ پشٍفیل لیضس اػىٌش، گیشًذGNSS ،IMU    ،تؼیاس دلیك، اٍدیَهتش، دٍستیي پاًَساهرا ورشٍی

ِ  SMUدٍستیٌْای هاؿیي تیٌایی دس وٌاس ٍاحذ پشداصًذُ ٍ وٌتشل وٌٌذُ هشوضی  -تىاس گشفتِ ؿذُ اػت یىی اص پیـرشفت

ای اٍلیي تاس تِ وـَس ٍاسد ؿذ ٍ پشٍطُ ّرای هتؿرذدی   تش 0696تاؿذ. ایي ػاهاًِ دس ػال ّا اص ًَؼ خَد هیتشیي دػتگاُ

ّىتاس ورِ پرغ    08111تا آى اًزام پزیشفت. دس ایي همالِ ولیاتی اص پشٍطُ تْیِ ًمـِ اص هٌطمِ هؿذًی گلگْش تِ ٍػؿت 

سٍص وراسی   9اص ًلة ایي ػیؼتن سٍی یه ػىَی َّایی اًزام ؿذُ اػت اسائِ ؿذ. ًتایذ پشٍطُ ًـراى هیذّرذ تٌْرا دس    

سٍص ًمـِ ّای هرَسد ًیراص ترا     40ػاًتیوتش كَست گشفت ٍ دس طَل  01شداؿت دادُ ّا اص ول هٌطمِ تا تشاووی تْتش اص ت

 تَلیذ ؿذ. 0:011ویفیت ٌّذػی دس حذ همیاع 
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Abstract 

Since one decade ago, due to developments in spherical panoramic cameras, profile laser scanners, robust 

and precise inertial measuring units, and muti-frequency multi-sattelite positioning recivers which are 

proper for precise kinematic positioning; mobile mapping systems have become operational. In this 

paper, after introduction of StreetMapper mobile mapping system and its functionality principals, the 

process of using that system in a practical project, mapping from 18000 hectares of Golgohar mine 

area, is presented. It is noted that all point clouds were collected by carrying StreetMapper system into 

a helicopter just in nine working days after getting required licences without using any ground control 

points while the processing of point clouds and production of maps were possible only in 45 days. The 

result of this practical project shows that the StreetMapper is a high quality rapid map production 

solution for map scale of 1:500 and lower.  

Keywords: LiDAR Mobile Mapping, Golgohar mine, StreetMapper, Point Cloud. 
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